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Ogólnopolskie Stowarzyszenie       Kraków, 01.03.2015  

Osób Dializowanych  

ul. Wilczy Stok 12  

30-237 Kraków  

e-mail: osod@osod.info  

nr tel.: 12 625 46 13  

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB DIALIZOWANYCH  

ZA ROK 2014 

 

 

Od początku swojej działalności OSOD oprócz pomocy na rzecz osób dializowanych upowszechnia wiedzę 

o zagrożeniu oraz profilaktyce chorób nerek. W mijającym roku dzięki pomocy pacjentów, personelu 

medycznego, władz lokalnych oraz wsparciu prywatnych firm przeprowadzono wiele działań wpisujących się 

w zakres działalności Stowarzyszenia, które spotkały się z pozytywnym odbiorem wśród pacjentów oraz 

społeczeństwa. 

 

„DIALIZA I TY” 

 

W roku 2014 wspólnie z Fundacją Amicus Renis zostały wydane trzy numery czasopisma „Dializa i Ty”. 

Oprócz podejmowania bieżących tematów i odpowiedzi na pytania czytelników, ze względu na odbywające 

się w tym roku 8 Mistrzostwa Europy dla Osób po Transplantacji i Dializowanych, przedstawialiśmy korzyści 

płynące z aktywności fizycznej pacjentów cierpiących na PChN.  

Pod koniec roku wydaliśmy 24-ty numer periodyku. Każde nowe wydanie to odpowiedzi na pytania nurtujące 

pacjentów w sposób przystępny i zrozumiały dla większości z nich. Często jest to jedyne źródło wiedzy na 

temat choroby. Niezaprzeczalnie każdy numer jest wyjątkowy dzięki pacjentom, lekarzom oraz redakcji 

zaangażowanej w wydanie czasopisma. 
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OSOD W INTERNECIE 

 

Na bieżąco aktualizowana strona Stowarzyszenia (www.osod.info) cieszy się dużą popularnością wśród 

pacjentów i ich rodzin. Pacjenci oraz ich bliscy mogą na niej znaleźć aktualna bazę danych stacji dializ 

w Polsce, większość archiwalnych numerów „Dializy i Ty”, materiały edukacyjne, najnowsze informacje 

o działalności Stowarzyszenia. Pracujemy również nad możliwością wymiany opinii i poszerzeniem źródła 

odbiorców poprzez media społecznościowe. Na bieżąco aktualizowany Funpage wzbogaciliśmy o przepisy 

kulinarne przeznaczone dla pacjentów dializowanych.  

 

   

 

 

UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH 

 

OSOD uczestniczy w konferencjach dla personelu medycznego zachęcając do aktywnego włączania się 

w działania Stowarzyszenia oraz angażowania do tego Pacjentów. Zwracamy również uwagę na potrzeby 

pacjentów, które nie są dostrzegane przez personel. Recenzje i praktyczne informacje, które uzyskaliśmy 

biorąc udział w poszczególnych konferencjach publikowane są w „Dializie i Ty” oraz na stronie internetowej 

Stowarzyszenia. W mijającym roku braliśmy udział miedzy innymi w:  

 

 

Gala rozdaniu nagród im. św. Kamila przyznawanych przez  

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej 

 

Stowarzyszenie podjęło starania aby na dorocznej konferencji został podjęty temat 

PChN w Polsce. Udało się to poprzez nagrodzenie przez Kapitułę Nagrody 

św. Kamila za wybitne osiągniecia w służbie chorym Pana Profesora Bolesława 

Rutkowskiego.  

 Prof. Bolesław Rutkowski 
z nagrodą św. Kamila 
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XI Krakowskich Dniach Dializoterapii podczas których już po raz czwarty odbyła się sesja pacjentów 

dializowanych i po przeszczepieniu  

 

Sesja pacjentów podczas Krakowskich Dni Dializoterapii jest doskonałą okazja 

do spotkania się organizacji pacjentów z personelem medycznym. W tym roku 

poruszyliśmy problem aktywizacji pacjentów tak poprzez sport jak również 

działania prospołeczne.  

 

 

 

 

Diaverum Holiday Dialysis Meeting  

 

Dzięki doskonałej, inicjatywie firmy Diaverum, mieliśmy okazję 

we wrześniu spotkać się z przedstawicielami organizacji 

pacjentów oraz przedstawicielami biur turystycznych z całej 

Europy. Podczas spotkania poruszaliśmy problemy związane 

z dializami gościnnymi za granicą. Spotkanie pokazało również 

jak ogromna przepaść w aktywności i możliwościach dzieli 

polskich pacjentów oraz cierpiących na PChN w Zachodniej 

Europie.  Stąd na łamach Dializy i Ty oraz na stronie internetowej 

prezentujemy oferty dializ gościnnych ponieważ mamy nadzieję, 

że przynajmniej część pacjentów będzie w stanie z niej skorzystać. 

 

Jesienne spotkanie Nephro-League  

Pod koniec listopada przedstawiciele OSOD wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez 

Międzyregionalną Organizację Pacjentów Nefrologicznych Nephro-League (Rosja). Spotkanie odbyło się 

w Moskwie i przybyli na nie przedstawiciele podobnych nam organizacji miedzy innymi z Łotwy, Ukrainy 

i Finlandii. Rozmowy dotyczyły edukacji pacjentów leczonych nerkozastępczo oraz jakości ich życia. 

Sytuacja pacjentów w Polsce na tle krajów Wschodniej Europy wypada zadowalająco. 

 Pozostałe konferencje w których OSOD uczestniczył: 

 Obchody Światowego Dnia Nerek zorganizowanych przez Krajową Fundację Nefrologiczną  

 XXI Konferencja Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego w Lublinie 

 I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zmagania i dylematy dzisiejszych pielęgniarek 

nefrologicznych” organizowana przez Śląską Izbę Pielęgniarek i Położnych 

 Zjazd Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pacjentów Chorych na Nerki (EKPF) w Dublinie  

 III Sympozjum „Żywy dawca nerki” w Warszawie 

 14 Katowickim Seminarium „Postępy w Nefrologii i Nadciśnieniu Tętniczym”  

 IX Sympozjum „Postępy w immunosupresji w przeszczepianiu narządów” w Krakowie 

Zwiedzanie stacji dializ w Cascais 

Od lewej: Iwona Mazur, prof. Zbylut 
Twardowski z małżonką 
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INTERNATIONAL REPORT ABOUT 

KIDNEY DISEASES  

IN 4 EUROPEAN COUNTRIES 

 

OSOD wspólnie z Kidney Patients Association 

Netherlands (Holandia), APIR (Portugalia), ALCER 

(Hiszpania) przygotował raport na temat leczenia chorób 

nerek w 4 krajach europejskich. Raport porównuje sytuację 

w dostępie do poszczególnych metod leczenia, 

epidemiologię oraz sytuację NGO reprezentujące 4 kraje 

europejskie.  

Posłużyć ma do lobbowania w kręgu władz krajowych oraz 

europejskich za poprawieniem sytuacji pacjentów 

w poszczególnych krajach oraz ujednolicenia leczenia 

nerkozastępczego. Jego publikacja planowana jest na 

12 marca 2015 czyli w Światowy Dzień Nerek.  

 

 

 

IV MAŁOPOLSKI DZIEŃ NEREK 

 

13 marca 2014 obchodziliśmy Światowy Dzień Nerek. 

W ramach tego święta OSOD oraz Urząd 

Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

zorganizowali już po raz czwarty Małopolski Dzień 

Nerek. Z tej okazji przeprowadziliśmy badania 

profilaktyczne dla 1 000 mieszkańców Krakowa. Jest to 

doskonała okazja umożliwiająca dotarcie z przekazem 

na temat profilaktyki PChN za pośrednictwem mediów 

do społeczeństwa.  

Zestawienie wyników badań eGFR w Krakowie 

wskazuje na występowanie PChN u 12% mieszkańców. 
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V EDYCJA KAMPANII DRUGIE ŻYCIE W MAŁOPOLSCE 

 

W mijającym roku zakończona została V edycja Kampanii Drugie Życie 

w Małopolsce. Kampania, której organizatorem jest firma Fresenius 

Medical Care Polska, polega na educkacji młodzieży ze szkół 

ponadgimnazjalnych, ich bliskich oraz środowisk lokalnych na temat 

transplantacji i jej różnych aspektów (medycznego, prawnego oraz 

etycznego). W tej edycji wzięło udział 32 szkoły z Małopolski. Od stycznia 

do końca maja mieli oni za zadanie przygotować i zrealizować kampanie 

społeczne promujące dawstwo narządów oraz oświadczenia woli. 

 

 

Uczniowie z LO w Tarnowie podczas jednego z happeningów 

 

 

 

POWRÓT JULII 

 

Pod takim tytułem ukazała się druga część książki „Nie odchodź, Julio”. 

Seria jest dla nas bardzo bliska i to nie tylko dzięki temu, że została napisana 

przez pacjentkę dializowana Ewę Barańską ale również dlatego że główna 

bohaterka cierpi na PChN.  W przystępny sposób seria opowiada o chorobie 

oraz metodach jej leczenia. Dzięki doświadczeniom własnym autorki 

czytelnik może dowiedzieć się jakie problemy napotyka pacjent dializowany 

i z czym musi się na co dzień zmagać. Aktywnie wspieraliśmy jej powstanie 

oraz promocję i dystrybucję. Książka została wydana głównie dzięki 

dr Wacławowi Bentkowskiemu u którego autorka się leczy. Wiele 

egzemplarzy tej serii trafiło do bibliotek. Książki jak i strona internetowa 

autorki cieszą się dużym powodzeniem. 
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PROFILAKTYKA I INTEGRACJA 

 

W roku 2014 kontynuowaliśmy wcześniejsze inicjatywy mające na celu poszerzenie świadomości społecznej 

na temat zagrożeń i profilaktyki chorób nerek jak również podejmowaliśmy nowe działania, które mamy 

nadzieję na stałe wpiszą się do naszego kalendarza. Bardzo nas cieszy również fakt, że są pacjenci dializowani 

oraz przeszczepieni którzy chcą pomóc również innym opowiadając o swoich doświadczeniach z chorobą, jak 

sobie z nią radzić jak również logistycznie wspierają nasze działania. 

Spotkania z kuracjuszami w Wysowej 

Jest to jedna z inicjatyw, które kontynuujemy. Spotykamy się z osobami przebywającymi w Uzdrowisku 

Wysowa. Według nas jest to doskonałe miejsce do rozmów  o profilaktyce ponieważ większość słuchaczy są 

to osoby po 50 roku życia które przyjeżdżają na turnus z całej Polski. Na miejscu jest również stacja dializ 

z której personel chętnie pomaga przy tego typu inicjatywach. Dzięki temu osoby zainteresowane mogą 

również porozmawiać z pacjentami dializowanymi i dowiedzieć się z pierwszej ręki czym tak naprawdę jest 

Przewlekła Choroba Nerek. 

 

Spotkanie opłatkowe 

Już po raz szósty Stowarzyszenie zorganizowało spotkanie 

opłatkowe dla pacjentów, personelu oraz ich rodzin z Krakowa 

i okolic. Ciepła rodzinna atmosfera pozwala pacjentom na chwile 

zapomnieć o problemach dnia codziennego. Co roku 

przekonujemy się że naprawdę warto organizować tego typu 

spotkania. Tym razem naszym gościem specjalnym był Pan 

Profesor Zbylut Twardowski, który opowiadał o swojej pracy 

i dokonaniach.  

 

OSOD dla najmłodszych 

Rozpoczęliśmy działania skierowane również do dzieci leczącym się na 

Oddziale Nefrologii Dziecięcej w Krakowskim Uniwersyteckim Szpitalu 

Dziecięcym. Zorganizowaliśmy dwa spotkania, jedno ze studentami 

IFMSA Polska, którzy pomogli wypełnić czas dzieciom poprzez gry 

i zabawy oraz drugie gdzie maluchy wzięły udział w warsztatach 

mydlarskich.  Będziemy kontynuować tego typu działania w 2015 r.  
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Warsztaty „Jak dodać sobie energii? – h2o!” 

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych we 

współpracy z Centrum All For Body, Ośrodek Działań 

Ekologicznych „Źródła”, zorganizowało warsztaty 

promujące picie wody. Spotkanie odbyło się pod hasłem 

„Jak dodać sobie energii? – H2O!”. 

Uczestnicy mieli szansę określić indywidualne 

zapotrzebowanie na wodę, poddać się analizie masy 

i składu ciała. Razem z dietetykami mieli możliwość 

zaplanować proces wprowadzania regularnego picia 

wody do swojej codziennej diety.  

 

 

STAŁA PRACA BIURA 

 udzielanie pacjentom informacji telefoniczne oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej 

dotyczących np. dostępnych metod leczenia, dializ gościnnych, wymaganych badań do 

przeszczepienia nerki 

 pozyskiwanie, udostępnianie oraz rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych dla pacjentów i ich 

rodzin 

 stałe, bezpośrednie kontakty z pacjentami na temat problemów ich dotyczących 

 współpraca z administracja publiczną podejmowania wspólnych działań na rzecz promocji 

transplantacji, profilaktyki oraz wiedzy na temat PChN 

 współpraca z mediami  

 pomoc pacjentom w zakupie tańszych suplementów (calcium carbonicum) 

 wymiana informacji z EKPF

 lobbowanie w Ministerstwie Zdrowia oraz NFZ za rozwiązaniami korzystnymi dla pacjentów 

np. dostępności leków

 

WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI 

 

 

 TVP Kraków   

 Radio Kraków 

 Radio Plus 

 Zdrowie w Krakowie 

 Gazeta Krakowska 

 Dziennik Polski 

 Głos Seniora 

 

 

http://osod.info/jak-dodac-sobie-energii-h2o/
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WSPÓŁPRACA I WSPARCIE 

Nasze Stowarzyszenie nie mogłoby tak prężnie działać bez współpracy oraz pomocy ze strony firm 

prywatnych, instytucji samorządowych oraz podobnych nam organizacji. OSOD jest również Organizacją 

Pożytku Publicznego. Ogromne podziękowania za dotychczasowe działania na rzecz pacjentów 

dializowanych oraz profilaktyki chorób nerek chcielibyśmy skierować do: 
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